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ഇന്ത്യന് സ് (തീകളുടെ ഉന്നമനത്തെയും വികസനത്തെയും 

ഉദ് ദേശിച്ച" (പധാനമ (നന്തിയും, സാമൃഹൃ കുടുംബക്ഷേമ വകുപ്പു 

മരന്തിയായ മാര്ഗരററ൦ ആല്വയും കുടി ഈയിടെ പാര്ലമെന്റില് 

അവതരിപ്പിച്ച രേഖയാണ് “ദേശീയ വനിതാ പരിപ്രേക്ഷ്യം”. 

രരാമവികസനം, തൊഴില്രംഗം, ശാസ് (ത സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ 

ഉപയോഗം, വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, നിയമങ്ങഠം, സ് (്രീക 

ളുടെ രാഷ” ്രീയ പങ്കാളിത്തം, മാധ്യമത്ങഠം സന്നദ്ധ. സംഘടന 

കഠം എന്നിങ്ങനെ ഒന്പതു ഭാഗങ്ങളാണ” ഈ പരിപ്രേക്ഷ്ൃത്തില് 

ഉള്ളത്. ഈ മേഖലകളില് സ്(്രീകളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി 

അവലോകനം ചെയ്ത് നിര്ദേശങ്ങഠം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പരി 

പ്രേക്ഷ്യത്തില്, . 

കഴിഞ്ഞ നാലു ദശാബ്ദങ്ങളായി ഇന്ത്യന് സ്ര്തീകളുടെ 

പിന്നോക്കാവസ്ഥയക്ക് ഗണ്യമായ മാററം സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്നും 

പല കാര്യങ്ങളിലും അധ:പതനമാണുണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്നും രേഖ 

ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി, 

ല് ഇന്നും 75% സ് (്രീകഠം നിരക്ഷരരാണ്. 

---90 ശതമാനത്തിലധികം സധത്രീകഠം അസംഘടിതമേഖലയില് 

തൊഴി ലെടുക്കുന്നു . 

__51 ലക്ഷം പേര് എസ്. എസ്. എല്. സി. പാസ്സായിട്ടും 
തൊഴിലില്പാത്തവരാണ' . 

65% ഗര്ഭിണികളും രക$*തക്ക റവ” എന്ന രോഗത്തിനടിമയായി 
മരിക്കുന്നു. 

--18 പേരില് ഒരാഠംവീതം (പസവസമയത്ത” മരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയില് പ്രതിവര്ഷം ജനിക്കുന്ന 28 ലക്ഷം കുട്ടികളില് 69% 
ഒന്നാമത്തെ വയസ് തികയുംമുമ്പെ മരിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള 
വരില് ഒന്പതില് ഒരാഠം വീതം 5 വയസ് സിനുള്ളില് മരി 
ക്കുന്നു . 

--10ല് നാലു കുട്ടികഠംവീതം പോഷകാഹാരക്കുറവദുമൂലം മരി 
ക്കുന്നു . ച 
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ഈ സ്ഥിതി തുടരുവാനുള്ള കാരണം, പദ”ധതികളില് വന്ന 

അപാകതകളും, പുരുഷമേധാവിത്വപരമായ സമീപനങ്ങളും ആണെ 

ന്ന് പരിപ്രേക്ഷ്യം ചുണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയില് നിലവിലുള്ള 

സാമുഹ്യ സാംസ്കാരിക ബന'ധങ്ങളും ലിംഗപരമായ വിവേചന 

വും ഇതിനുള്ള മററു (പധാന കാരണങ്ങഠം ആണെന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യം 

സുചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്”. സ് (്രീകളുടെ തൊഴില് സാധ്ൃതകഠം. വളര് 

ത്തുകയും, തൊഴില്പരമായ വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്യുക, സ്'(്രീകഠംക്കനുുയോജ്യമായ സാങ്കേതികവിദ്ൃകളില് 

പരിശീലനവും, തൊഴിലവസരങ്ങളും നല്കുക, ഗ്രാമതലത്തി' 

ലുള്ള ക്ഷേമ പദ്ധതികളില് സ് (ത്രീകരംക്ക് മുന്ഗണന നല്കിക്കൊ 

ണ്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിക്കുക, സ് (തീവികസനത്തിനായി ഉത 

കുന്ന ഭരണസംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുക മുതലായവയാണ് അടിയന്തിര 

മായി ഇക്കാര്യത്തില് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന നിര്ദേശവും പരിപ്രേക്ഷ്യം 

മുന്നോട്ടുവയ"ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിര്ദേശങ്ങഠംക്കൊപ്പംതന്നെ, സ് (തീ 

(പശ”്നം സങ്കീര്ണമായതിനാല് ഗവണ്മെന്റിന് അതു സംബന്ധി 

ച്ചുള്ള മുഴുവന് ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറെറടയക്കുവാന് പററാത്ത 

സ്ഥിതിയാണെന്നും തന്മൂലം സ് (തീകളെ ബോധവല്കരിക്കുവാ 

നും വികസന -(പവര്ത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ധരിപ്പിക്കു 

വാനുമായി സന്നദ'ധസംഘടനകളെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്നതിന്െറ 

ആവശൃകതയെക്കുുറിച്ചും പരിപ്രേക്ഷ്യം ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 

നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒന്പതു ഘടകങ്ങളെക്കുറിച്ച്' ചര്ച്ച ചെ 

യ്യു മ്പോഴും, പൂതിയ മുതല്മുടക്കുള്ള പദ്ധതിയുടെ രൂപമല്ല 

മറിച്ച്”, നിലവിലുള്ള പദ്“ധതികളില്തന്നെ സ് (ത്ീവികസനത്തി 

നനുയോജ്യമായ മാററങ്ങഠം വരുത്തുകയാണ് പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്െറ 

ഉദ്ദേശ്യമെന്നത്” വൃക തമാണ്. 

പഞ്ചവല്സരപദ'ധതികളിലുടെ സ് ധ്രീകളുടെ സ്ഥിതിയില് 

കാര്യമായ പുരോഗതി ഒന്നുമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുമാ്തമല്ല പദ്ധതി 

യുടെ ഭാഗമായ പല നടപടികളും അവരെ (്തികൂലമായി ബാ 

ധിച്ചിട്ടുള്ളതായും കാണാം. ഉദാ: കാര്ഷികരംഗത്തെ യന്രവല് 

ക്കരണം കാരണം പുറനന്തള്ളപ്പെട്ടത് സ് (്രീകളാണ” . കയററുമതി 

വ്യവസായം തുടങ്ങിയതോടുകൂടി കുറഞ്ഞ കൂലിയില് കൂടുതല് 

സ് ധ്രീകളെ യാതൊരുവിധത്തിലുള്ള സേവനവേതന വ്യവസ്ഥക 

ളുമില്ലാതെ നിയമിക്കുവാന് തുടങ്ങി. 

ജാതിമത വര്ഗീയശക്തികളുടെ അതി പ്രസരംമുൂലം സ്(തീ 

കഠം കുടുതല് ““ അരുതു” ”കഠംക്ക് അധീനരായി , പിന്തിരിപ്പന് 

ശക്തികളുടെ പ്രാബല്യം, സ് (ത്തീധനമരണം, സതി , മുഡസ്സ്ീം ബില് : 

എന്നിവയെല്ലാം സ് (ത്തീകളെ (പതികുലമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
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രഗാമവികസനവും കൃഷിയും 

ദേശീയ വികസനപദ'ധതികളുടെ പശ”ചാത്തലത്തിലല്ലാതെ 

സ"ത്രീവികസന (പശ൦നത്തെ പരിശോധിക്കാന് കഴിയില്ല. സ്വാത 

ന്ത്്യാനന്തരം ഹരിതവിപ്പവം തുടങ്ങിയ വികസനപദ്ധതികളുടെ 

ഫലമായി, (ഗ്രാമങ്ങളിലെ പാപ്പരീകരണം വര്ധിച്ചിരിക്കുന്നു 

അതോടൊപ്പം തന്നെ ധനിക ക്ഷിക്കാരുടെ എണ്ണവും വര്ധിച്ചി 

രിക്കുന്നു. വളരെ ചുരൃക്കം സംസഥാനങ്ങളിലൊഴികെ ഭൂപരി 

ഷകരണമോ, ഭൂവിതരണമോ നടക്കാത്തതിന്െറ ഫലമായി ഭൂകേ 

ര്ദ്രീകരണം ഇന്നും വ്യാപകമാണ്, ഹരിതവിപ്പവത്തിന്െറ മാ(തം 

(പതോ്യകതയായ വിത്തുകഠം, വളങ്ങഴം, കീടനാശിനികഠം മുതലാ 

യവ കാര്ഷിക രംഗത്തിലെ സ്വഭാവമാകെ മാററിമറിച്ചിരിക്കുന്നു . 

ഈ (പശ”നങ്ങളും ഇവയോടൊപ്പമുള്ള പരിസ്ഥിതി തകര്ച്ച , 

വനനശീകരണം എന്നിവയും പുരുഷന്മാരേക്കാളേറെ സ് (ര്രീകളെ 

യാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു കാണാന് കഴിയും. 

ഇന്ത്യ പിന്തുടര്ന്നുവന്ന വികസന (പവര്ത്തനത്തിന്െറ 

പൊതു അവലോകനം ഈ പരിപ്രേക്ഷൃത്തില് കാണ്മാനില്ല. 

എഴുപതുകളില് സ് (്രീക്ഷേമ പരിപാടി സ്'തസ്രീവികസന പരി 

പാടിയായി മാറിയതാണ് മുഖ്യമായൊരു നേട്ടമായിക്കാണുന്നത്. 

അതല്ലാതെ പഞ്ചവത്സരപദ്ധതികളിലെ സ് ് രീക്ഷേമ പദ'്ധതി 

കളിലൂടെ ഒരു ഓട്ട (പദക്ഷിണം മാതമേ ഇതിലുള്ളു. കാര്ഷിക 

ബന'ധങ്ങളിലും സാമ്പത്തികസ്്ഥിതിയിലും വന്ന മാററത്തെ 

വളരെ ഉപരിപ്ളവമായി മാത്രമേ പരിപ്രേക്ഷ്യം കാണുന്നുള്ളു . 

നിലവിലുള്ള പദ'്ധതികളില് സ്' (ത്രീകഠംക്ക' കൃടരുതല് ആനുകൂ 

ല്യങ്ങഠം നല്കുവാനുള്ള നിര്ദേശങ്ങളാണ് ഉടനീളം. വനിതകഠം 

ക്ക” സ്വയം തൊഴില് തുടങ്ങുവാന് ബാങ്കു വായ 'പകഠം നല്കുക; 
സാമൂഹയ വനവല്കരണം, കാര്ഷിക വനവല്കരണം എന്നിവയില് 
സ് രരീകളെ കുടുതലായി ഉഠംപ്പെടൃത്തുക, മിനിമം ആവശ്യ 

പദ്ധതികളില് ഇന'ധനം,; കാലിതീററ, പരിസരശുചീകരണം€ 

(കഷദുകഠം എന്നിവ ഉഠാംപ്പെടുത്തുക, 2000-ഠമാണ്ടിനകം എല്ലാ 
വരക്കും കുടിവെള്ളം ഏര്പ്പെടുത്തുക ഇതെല്ലാം പരിപ്രേപക്ഷ്യ 
ത്തിലെ നിര്ദേശങ്ങളാണ". ഈ (പവര്ത്തനങ്ങഠം ഉടനടി ഏറെറടു 
ക്കാന് വനിതാ കോരപറേഷനുകളും, സാമൃഹൃക്ഷേമ ബോര്ഡുക 
ളുമുണ്ടാവണമെന്നും, ജില്ലാതലത്തില് കോ-ഓര്ഡിനേറററും 
കേന്ദ്രതലത്തില് ഒരു ദേശീയ അപ്പെക”സ്ബോഡിയും രുപീക 
രിക്കണമെന്നും നിര്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യന് (ഗ്രാമങ്ങളില് സ് (തീകളുടെ നേരെ നടന്നുവരുന്ന 
അക്രമങ്ങളും ലൈംഗിക പീഡനങ്ങളും പരി പ്രേക്ഷ്യത്തില് പരാ 
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മര്ശിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഹരിതവിപ്ളവത്തിന്െറ ഫലമായുണ്ടായ 
സ് ര്രീകളുടെ അധ്വാനത്തിന്െറ (പാന്തവല്ക്കരണത്തെക്കുറുറിച്ചോ, 
കര്ഷകത്തൊഴിലാളികഠം, ട്രേഡ? യൂണിയനുകം; സ് (തീ സംഘ 
ടനകഠം എന്നിവരുടെ സമരഫലമായി ഉണ്ടായ സാമ്പത്തിക നയങ്ങ 
ളെക്കുറിച്ചോ പരിപ്രേക്ഷ്യം ഒന്നും തന്നെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടില . 
മിനിമം പദ”ധതികളില് ഉഠംപ്പെടുത്താത്തതും, സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ 
(പശ് നങ്ങളുമായി ബന'ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതറുമായി ഒരു അത്യാ 
വശ്യ പദ്ധതിയാണ് എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു കക്കൂസ് എന്നത്. 
ആരോഗ്യപരമായി സ് (തീകളെ ഇത” ബാധിക്കുന്നതിനു പുറമേ: 
ലളിതവല്ക്കരിക്കപ്പെടുകയാണോ എന്നു തോന്നിയാലും, കമ്മീ 
ഷന് റിപ്പോര്ട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ തന്നെ, ഇത്തരം 
ആവശ്യയങ്ങഠംക്കായി വിജനമായ പ്രദേശം തേടിപോകുന്ന സ് ത്രീക 
ളെയാണ് സാമൂൃഹ്യവിരുദ്ധര് ഇരയാക്കുന്നത” എന്നതും കൂടി 
കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. (പത്യേകിച്ചും വടക്കന് ഗ്രാമ പ്രദേ 
ശങ്ങളില്. ഉഠംനാടന് രഗാമങ്ങളുടെ ശരിയായ മുഖം പരിപ്രേക്ഷ്യ 
കര്ത്താക്കഠം കണ്ടിട്ടില്ലെന്നു തീര്ച്ച . (ഗാമത്തിലെ ദരിദര്ക്കു 
വേണ്ടിയുള്ളതല്ല ഈ പദ്ധതി എന്നു വിശദമാക്കുന്ന (പസ്താ 

വനകഠം ഇതില് ഉടനീളം കാണാം. 

ഏററവും അടിസ്ഥാനപരവും, (പാധാന്യമേറിയതുുമാണ് 

ഒരു പദ്ധതി നടപ്പില് വരുത്താനാവശ്യമഠയ സാമ്പത്തികം 

അതിനെക്കുറിച്ച് പരിപ്രേക്ഷ്യം നിശ്ശബ'ദമാണ'. 

ഇന്ന” (ഗാമത്തിലെ സ് (തീകഠം അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന 

ദ്വിമുഖ പീഡനത്തിനറമുതിവരണമെങ്കില് , അവളെ പാരതനനത്രത്തി 

ലടക്കുന്ന സാമൃഹ്യ സാമ്പത്തിക കുച്ചുവിലങ്ങുകഠം നശിക്കണ 

മെങ്കില്, ഇന്ന' (ഗാമങ്ങളില് നടക്കുന്ന ധനികവല്കരണത്തെ നിര 

മാര്ജനം ചെയ്യുകയും പാരമ്പരൃശക്തികളെ തടയുകയും ച്ചെയ്യേ 

ണ്ടതാവശ്യമാണ”. 

തൊഴില് സാധ്യതകള് വര്ധിപ്പിക്കല് 
ഇന്നു തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ് (ത്ീകളില് ഭൂരിഭാഗവും അസംഘ 

ടിതമേഖലയിലാണ്. സേവനവേതന വ്ൃയവസ്ഥകളില്ലാത്ത ഈ 

മേഖലകളില് അവരനുഭവിക്കുന്ന ചൂഷണത്തിന് കയ്യും കണക്കു 
മില്ല. പരിപ്രേക്ഷ്യം നിര്ദേശിക്കുന്നത്”, ഇന്ന് സംഘടിത മേഖല 

യിലുള്ള തൊഴില് നിയമങ്ങഠം അസംഘടിത മേഖലക്കും വ്യാപിപ്പി 
ക്കാന് ശ്രമിക്കണമെന്നാണ”. കോഴിവളര്ത്തല് (പിന്റിംഗ്ം നെ 

യത്ത”, പച്ചക്കറിക്കൃഷി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണം എന്നീ മേഖലക: മു 

തല് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ കൊല്ലപ്പണി , ആശാരിപ്പണി എന്നില 
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പരെ സ സ്രീകഠം ചെയ്യണമെന്നു പറയുന്ന പരിപ്രേക്ഷ്യം ചെറുകിട 

വ്യവസായങ്ങളില് മാതമാണ് തൊഴില് സാധ്യത കാണുന്നത് . 

(ഗാമറീണ തൊഴിലായ കൃഷി, പാല്ഉല്പാദനം, മല്സ്യ 

ബന”ധനം, ചെറുകിട കന്നുകാലി വളര്ത്തല് , ഖാദി-(ഗാമ വ്യവ 

വസായങ്ങഠം; കൈത്തറി, കരകശലവസ്'തുക്കഠം, പട്ടുനുല് പുഴമ 

വളര്ത്തല് എന്നിവയില് കൂടുതല് സ(ത്രീകഠംക്ക പരിശീലനം നല് 

കണമെന്നും അതിനായി ഒരു ദേശീയ അപ്പെക്സ് ബോഡിയും: 

ദേശീയ പരിശീലന .ഇന്സ് റോട്ട് സ്്ഥാപിക്കാവുന്നതാണെ 

ന്നും നിര്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി 

പുത്തന് സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെ അധിനിവേശംമുലം തൊഴില് 

നഷ്ടപ്പെട്ട സ് (്രീകഠംക്ക” ബദല് വൈദഗ്'ധ്യത്തിന് പരിശീലനം 

നല്കണമെന്ന ഒരു നിര്ദേശവും പരിപ്രേക്ഷ്യം മുന്നോട്ടുവയ്ക്കു 

ന്നുണ്ട്”. വീട്ടുജോലിയുടെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനായി പുകയില്ലാത്ത 

അടുപ്പുപോലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തണമെ 

ന്നും പരിപ്രേക്ഷ്യം പറയുന്നു. 

ഇന്ന" തുടര്ന്നുവരുന്ന തൊഴില്വിഭജനം അതേപടി തുടരുവാ 
നാണ് പരിപ്രേക്ഷ്ൃയത്തിലെ നിര്ദേശങ്ങംം സഹായിക്കുക എന്നു 

മനസ് സിലാക്കാന് ഏറെ പ്രയാസപ്പെടേണ്ടതില്പ. വന്കിട വൃവ 

സായങ്ങളുടെ വളര്ച്ച , വളരെ പതുക്കെയായതി നാല്, സ് (തീകളെ 

വീണ്ടും ചെറുകിട മേഖലയില് മാര്തം ഒതുക്കി നിരത്തുകയാണ് 

പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിന്െറ ലക്ഷ്യം. സംഘടിതവും, അസംഘടിതവു 

മായ വ്ൃയവസായ മേഖലകളെക്കറുറിച്ച” സമ ഗ്മായ വിലയിരുത്തലും 

ഈ രണ്ടു മേഖലകളിലും സാങ്കേതിക പരിശിലനം നല്കുന്നതിനെ 

ക്കുറിച്ചുള്ള നിര്ദേശങ്ങളുമില്പാത്തതിനാല് അങ്ങനെ സംശയിക്കാന് 

നാം നിര്ബന്ധിതരാവുന്നു . 

അതുപോലെ, സമ്രഗമായ ഒരു കാര്ഷിക പദ “ധതിയുടെ 

അഭാവത്തില് സ സര്രീകഠംക്കായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്പതു പരിപാ 
ടികളില് ആദ്യത്തെ മൂന്നുനാലെണ്ണം സാധ്യമല്പ. ഖാദിയും കൈത്ത 
റിയും ഇന്നുതന്നെ (പതിസന'ധിയിലാണ്. ഉല”പാദിപ്പിക്കൃന്നവ 
'വിററഴിക്കുവാന് കമ്പോളമെവിടെ? കുടാതെ, വളരെ പ്രകടമായി 
ട്ടുള്ള മറെറാരു വസ്തുത, സ് (തീകളുടെ വരുമാനത്തെ തുടര്ന്നും 
രണ്ടാംകിട വരുമാനമായി മാത്രം കണ്ടു കൊണ്ടാണ് ഈ പദ്ധതി 
കഠം നിര്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത'. 

സംഘടിത തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശങ്ങളെ നിഷേധിക്കുന്ന 
കരിനിയമങ്ങഠം കൊണ്ടുവന്ന ഗവണ്മെന്റു തന്നെ, സത്രീ തൊഴി 
ലാളികളെ സംഘടിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു. 
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തെഠഴില് സാധ്യതക ളെപ്പററി വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്ന 
പരിപ്രേക്ഷ്യം, തൊഴില് ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന അവകാശമാക്ക 
ണമെന്ന” ഒരിടത്തും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എന്നാല് എല്ലാവര്ക്കും 
തൊഴില് തരാനുള്ള സാഥധ്ൃത സര്ക്കാരിനില്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ടുതാ 
നും. മുന്പു പറഞ്ഞതു പോലെത്തന്നെ സാമ്പത്തിക പദ'”ധതിക। 
കളൊന്നുമില്ലാതെ, നിര്ദേശിക്കുന്ന പദ്ധതി കരം കൊണ്ട എന്തെങ്കി 
ലും നേട്ടം സ് (തീകരംക്കുണ്ടാവുമെന്ന്” തോന്നുന്നില. 

ശാസ്ത സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉപയോഗം 

സ് (തീവികസനത്തില് ശാസ് സ്രസാങ്കേതിക വിദ്യകടം പ്രയോ 
ജനപ്പെടുത്തുവാനുള്ള സാധ്യതകളെ പരിപ്രേക്ഷ്യം നാലു രീതിയി 
ലാണ” കാണുന്നത്. 

1) കുടും ബജോലിയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാനുള്ളവ. 

മ) തൊഴില് സൃഷ്ടിക്കുന്നവ. 

9) ആരോഗ്യത്തിനും ശുചീകരണത്തിനുമുള്ളവ . 

4) തൊഴില് അപകടങ്ങഠം കുറയ് ക്കാനുള്ളവ. 

രാജസ്ഥാനിലെ ചില സന്നദ്ധസംഘടനകയം പരീക്ഷിച്ച ജല 

വിതരണ സ്ര്പദായത്തെ രേഖയില് (പശം സിക്കുന്നതോടൊപ്പം, 

അടുപ്പ്, ബയോഗ്യാസ് എന്നിവയെ സംബന്ധിച്ച അഖിലേന്ത്യാ 

തല പ്രപോജക്ടുകളെക്കറുറിച്ചും പറയുന്നു. ഉല്പാദനക്ഷമമായ 

തൊഴിലുകളി ലേര്പ്പെടുവാനുള്ള സാകര്യം ലഭിക്കുന്ന തരത്തില് 

കുടും ബജോലി കുറയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടികഠം നിര്ദേശിക്കുന്നു . 

ണ്ട്”. വിവാഹഠാനനത്തരം സ് (്രീകഠം തൊഴില് വിപണിയില്നിന്നും 

പുറത്തു പോകാതെയിരിക്കാന് നിര്ദേശമുണ്ട്”. കൂടെത്തന്നെ (കഷ 

കഠം വ്യാപകമാക്കണമെന്നും, സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളില് (കഷദു 

കഠം നടത്തുന്നതി നൃവേണ്ട പരിശീലനം നല്കണമെന്നും ഉള്ള നിര 

ദേശവുമമുണ്ട്. 

മാതൃ-ശിശു സംരക്ഷണത്തിനും ഗാര്ഹികാധ്വാനം ലഘൃകരി 

ക്കുവാനും ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകഠം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന 

തില് സംശയമില്ല. പക്ഷേ ഇത്തരം നിര്ദേശങ്ങഠംക്കാധാരമായ വില 

യിരുത്തലുകഠം തീരെയില്ല എന്നുവേണം പറയുവാന്. ഇന്ന് വർധി 
ച്ചുവരുന്ന സ്' (്രീകളൃയടെ അധഃപതനത്തിന്” കാരണം സാംസ്കാ 

രിക, സാങ്കേതിക (പശ് നങ്ങളുടെ മാ(തം ഉല്പ്പന്നമായിക്കാണുവാന് 

കഴിയുകയില്ല. പാപ്പരീകരണവും, ദരി ്രവല്ക്കരണവുമാണ് 

മുഖ്ൃകാരണം---സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലെ പുരോഗതി കൊണ്ട് 

മാര്തം സ് (തീകളൃയടെ തൊഴില് നഷ് ടമാകാത്തവിധത്തില് സാജമേ 



9 

തിക വിദ്യ ആസൂത്രണം ചെയ്യുവാന് സാധ്യമല്ല എന്ന വസ്തൃത 

അധികൃതര്ക്കു തന്നെ അറിയാവുന്നതുുമാണ്. 

വിദ്യാഭ്യാസം 
സ്രീവിദ്യാഭ്യാസത്തിന്െറ ശോചനീയാവസ്ഥ വിശദമായി 

വിവരിക്കുുന്നുണ്ട്”. കേരളത്തി ലൊഴികെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളില് 

സാക്ഷരതാശതമാനം കുറവാണ്. സെക്കന്ററി വിദ്യാഭ്യാസത്തില് 

100 ആണ്കുട്ടികഠംക്ക” 44 പെണ്കുട്ടികഠം വീതമാണ് (പവേശനം 

നേടുന്നത്. വലിയ കുടുംബം, സാമ്പത്തിക പ്രശ്നം, ബാല്യ 

വിവാഹം, സാമുഹ്യ വിലക്കറുകടം, അപ്രസക”തമായ സ്ക്രൂഠം 

കരിക്കുലം, സ്കൂളിലെ സാകര്യൃക്കുറവ് എന്നീ കാരണങ്ങളാലാ 

ണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നു സമ്മതിക്കുന്ന രേഖ, 2000-ാമാ 

ണ്ടാവുമ്പോഴെക്കുും താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളി ലെത്തണമെന്ന് പറ 

യുന്നു. 

2) നിരക്ഷരതാ നിര്മാര്ജനവും 6-14 വയസുകളിലെ കൊഴി 

ഞ്ഞു പോക്ക്” കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക . 

മ) തൊഴിലധിഷ്ഠിത വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പില് വരുത്തുക. 
3) സ് കൂടം കരിക്കുലത്തില് ലിംഗവിവേചനം ഒഴിവാക്കുക. 
4) (പ്രാഥമിക വിദ്യാലയങ്ങളില് 50% വനിതാ അധ്യാപകരെ 

നിയമിക്കുക . 

9) ദൂരത്തുനിന്നു വരുന്ന വിദ്യാര്ത”ഥിനികഠംക്ക” ഹോ 
സ്ററല് സാകര്യമേര്പ്പെടുത്തുക . 

6) കണ്ഡെന്സ് ഡ് കോഴ്സുകഠം ഏര്പ്പെടുത്തുക . 
7) ഓപ്പണ് സ്കുഠം, കറസ്പോണ്ടന്സ് കോഴസുകം ഏർപ്പെ 

ടുത്തുക. 

ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്െറ മറെറാരു പകരപ്പാണിതെന്ന് 
പറയാം--സ് രതീകഠാംക്കുപോലറും സഈജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം നല്കണ 

മെന്നെവിടെയും പറയുന്നില്ല. 

വിദ്യാലയങ്ങളില് ഇന്നുള്ള അസൌാകര്യങ്ങഠം മാററാന് ര്രമിക്കു 
കയും, സാധാരണക്കാര്ക്ക്” പഠിക്കാനുത കുന്ന രീതിയിലുള്ള പു 
തിയ സ്കീമുകഠം ആവിഷ്കരിക്കുകയും പാഠ്യപദ?ധതി ആവി 
ഷ'കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുമൂലം റ, നിലവാരം ഉയര് 
ത്തുവാൻ കഴിയും. 

പെണ്കുട്ടികഠംക്ക” പാര്ട”ടൈം കണ്ഡന്സഡ കോഴ്സ് 
നടത്തുുകവഴി ലിംഗപരമായ വിവേചനമാണ് നടക്കുന്നത് . 

കേരളത്തിലെ സാക്ഷരതാനിലവാരം ഉയരുവാനുള്ള (പധാന 
കാരണം, കാര്ഷികബന' ധങ്ങളില് വന്ന മാററവും, സാമ്പത്തിക 
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സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണവുമാണെന്നതില് സംശയമില്ല. ഇത്തരം 

പരിഷ് കരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്പാതെ സ് (ത്രീ വിദ്യാ 

ഭ്യാസത്തെ കാണുവാന് പററുകയില്ല. ക്ൃ്രതിമമായ ടെക്നോള 

ജിയിലൂടെ വിദ്യാഭ്യാസം സ് (ത്രീകളിലെത്തിക്കുവാന് സാധ്യമല്ല, 

സമൂഹപരിവര്ത്തനത്തിലുടെ, പുരോഗമന (്രസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ 

മാത്രമേ ഇതു സാധ്യമാകു! 

ആരോഗ്യം 
സ് (തീകളുടെ ഇന്നത്തെ ആരോഗ്യനിലയെക്കറുറിച്ച” പരി 

പ്രേക്ഷ്യം പറയുന്നുണ്ട്” 1901-ല് സ്ത്രീപുരുഷ അനുപാതം 

972: 1000 ആയിരുന്നു. ഇത് 1971 ആവുമ്പോഴേക്കും 930:1000 ആയി 

കുറഞ്ഞു. പോഷകാഹാരക്കുുറവുകാരണമുള്ള അനീമിയാ എന്ന 

രോഗം, 19-20 ഗര്ഭിണികളുടെ മരണത്തി നിടയാക്കുന്നു. ചികി 

ത”സയില് വരുന്ന വിവേചനം കുടാതെ, അംനിയോസിന്തസിസ് 

പേ ലുള്ള ര്ഭരൂണഹത്യ, എന്നിവ കാരണം, ആരോഗ്യരംഗം വളരെ 

യധികം ശോചനീയമാണ്. ഭോര് കമ്മററി 1936-ല് ആവശ്യപ്പെട്ട 

80,000 പേര്ക്ക് ഒരു 1110 എന്ന ലക്ഷ്യം പോലും നിറവേറാതെ 

കിടക്കുകയാണ്. 

വളരെ പൃുരോഗമനപരമായിത്തന്നെ പരിപ്രേക്ഷ്യം, കുടുംബാ 

സൃധതണനയത്തെ വിശകലനം ചെയുന്നുണ്ട് . (പത്യുല്പാദന 

നിയനന്തണത്തെ മാര്തം ഉദ് ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കുടുംബാസുൃ(ധതണ 

പരിപാടി അരുതെന്നും, സ് ര്രീകഠംക്ക” അവരുടെ ശരീരത്തിനു 

മേല് നിയ്രന്രണം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പറയുന്നു. നെററ്--എന് 

പോലുള്ള കുത്തിവയ് പു മരുന്നുകഠം നിരോധിക്കണമെന്ന് പറ 

യുന്നതോടെ, സ്തീകളെ ലക്ഷ്യമാക്കിയുള്ള കുടുംബാസു (തണ 

പരിപാടികളെയും അപലപിക്കുന്നു. ഈ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെ 

അടിസ്ഥാനത്തില് താഴെപറയുന്ന നിരദേശങ്ങളും രേഖ മുന്നോട്ടു 

വെ യ.ക്കുന്നു . 

1) അംനിയോസിന്തസിസ് നിരോധിക്കുക. 

ക] പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളെ (പസവിക്കന്നവര്ക്ക് പ്രപോല്സാഹനം 

നല്കുക. 

3) സാര്വ്ര(തിക രോഗപ്രതിരോധം. 

4) 01 പാക്കററുകഠം വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യുക. 

9) വിവാഹപ്രായം കണിശമായി നടപ്പില് വരുത്തുക. 

6) പോഷകാഹാരം 11 വയസവരെ നിര്ബന്ധമായും എത്തി 

ക്കുക. 

7) (ഗാമാരോഗ്യ പദ്ധതികഴം 



പ 

(പസവകാല, (പസവശേഷ. നിര് ദേശങ്ങഠം നിരവധിയുണ്ട്". 

അതിനോടൊപ്പം കറുടുബാസൂ(്തണ പദഃധതികഠം പുനരാവി' 

ഷകരിക്കുന്നതിനെക്കറുറിച്ചും, പുരുഷവന്ധ്യംകരണം പ്രപോല് 

സാഹിപ്പിക്കണമെന്നും പറയുന്നു . കുടിവെള്ളം, കക്കൂസ് എന്നിവ 

(പായോഗികമാക്കാനും രേഖ പറയുന്നുണ്ട് . എങ്കിലും ആരോഗ്യ റ 

ത്തെക്കുറിച്ച് സമര്ഗമായ കാഴ്ചപ്പാട് നല്കാന് രേഖക്ക്” കഴി 

ഞ്ഞിട്ടില്ല . ഗര്ഭധാരണവും പ്രസവവുമാണ് സ് (ത്രീകളുടെ 

ആരോഗ്യം എന്ന രീതിയിലാണ് രേഖയില് (പതി പാദിച്ചിരിക്കു 

ന്നത്”. ശരീരത്തില് നിയ്യന്ത്രണം വേണമെന്നതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ 

സ്വന്തം ശരീരം നിലനിര്ത്താന് പോലും കെല്പില്ലാത്ത സ് (ത്രീ 

കളുടെ സ്ഥിതി? ന്യൂറോസിസും, ബാധയും സ്ത്രീകളെ മാര്തം 

ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളാണെന്ന തനി പിന്തിരിപ്പന് ധാരണ രേഖ 

യില് എങ്ങനെ വന്നുചേര്ന്നുവെന്നത് അതിശയമാണ''. 

അംനിയോ സിന്തസിസ് നിരോധിക്കണമെന്നുപറഞ്ഞനേരത്ത്, 

അനാവശ്യ മരുന്നുകഠം നിയ്യന്രിക്കുന്ന കാരൃത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും 

തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ബഹുരൃരാഷ”്(്ട കുത്തകകളെ വളരാന് 

സഹായിക്കുന്ന മുതലാളിത്ത താല്പര്യങ്ങളെ മാര്തം മുന്നിര് 

ത്തിയുള്ള രേഖയാണെന്നതില് സംശയമില്ല. 

നിയമങ്ങള് 

പൃരൃഷമേധാവിത്വപരമായ നിയമങ്ങളാണ് സ് (്തീകളെ സംബ 

ന”ധിക്കുന്നതെന്ന് രേഖ പറയുന്നു. വിവാഹസംബന'്ധമായ അവ 

കാശങ്ങഠം, സ്വത്തവകാശം, ദത്തവകാശം എന്നീ വിവിധ നിയമ 

ങ്ങഠം സ്ത്രീക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും അനുകൃൂലമായിട്ടല്ല 

ഉള്ളത”. സ്വത്തില് തുല്യാവകാശമില്ല, മുസ്റ്റീം-പാര്സി സ് (രീ 

കാക്ക” അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും, സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് 

നോക്കുമ്പോഠം തുല്ൃതയില്ല. ഹിന്ദുക്കഠംക്കു മാര്രമെ ദത്തെടു 

ക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളു. രജിസ് ററര് വിവാഹ സര്ട്ടിഫിക്കററ് 

ഉഠംപ്പെടെ പുരുൃഷാനുകൃൂലമായ നിയമങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളതെന്ന് 

പരിപ്രേക്ഷ്യം പറയുന്നു. ഇതിനൊടൊപ്പം ചില നിര്ദേശങ്ങളും 

പരി പ്രേക്ഷ്യത്തില് കാണാം. 

1) സ് ര്രീകളയടെ അവകാശങ്ങഠം സംരക്ഷിക്കുന്ന നിയമങ്ങഠം 

നടപ്പിലാക്കാന് സ്പെഷ്യല് സെല്ലുകഠം രൂപീകരിക്കുക. 

മ) സ്ധ്രീകളൃടെ അവകാശങ്ങഠം സംരക്ഷിക്കാന് പ്രത്യേക 
കമ്മീഷണറെ നിയമിക്കുക . 

3) സാജന്യ നിയമസഹായം നല്കുക. 

ി 
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4) 2000 ഏ. ഡിയ്ക്കകം ഏകീകടതെ സിവില്കോഡ് നില 
വില് വരുത്ത്യക. 

൭) സ്വത്തില് കൂട്ടായ അവകാശം ഉറപ്പുവരുത്തുക. 

6) സ്വത്തില് എല്ലാ മക്കരംക്കും തുല്യാവകാശം. 

7) സ് (്രീധനം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്, വിവാഹമോചനത്തിനെറ 
കാരണമാക്കുക.. 

8) കുടും ബകോടതികഠം സ്ഥാപിക്കുക, 

9) വൃഭിചാരം ഒരു കൂററകൃതൃമല്പാതാക്കുക-വിവാഹമോ , 
ചനത്തിനുള്ള കാരണമാക്കുക. 

10) വിവാഹിതയാണോം അല്ലയോ എന്നത” പരിഗണിക്കാതെ 
മാതാക്കാഠംക്ക് അവകാശങ്ങാഠം നല്കുക. 

11) വേതന സംരക്ഷണ നിയമങ്ങഠം അസംഘടിത മേഖലയിലേ 
ക്ക” വ്യാപിപ്പിക്കുക . 

12) തൊഴില് ജന്യരോഗങ്ങഠംക്കെതിരായ സംരക്ഷണ നടപടികഠം 
നടപ്പിലാക്കുക. 

ന ര്ദേശങ്ങഠം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുമ്പോഠം മനസിലാവുന്നത്”; 

നടപ്പിലാക്കാന്പററാത്ത നടപ്പിലാക്കാത്ത പലതും വെറും നാമമാദ്ത 

മായി നിര്ദേശിച്ചി രിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഏകീകൃത സിവില് 

കോഡ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗവണ്മെന്റുതന്നെയാണ് മുണസ്റ്റീം വനി 

താബില് നടപ്പിലാക്കിയത''. അതുപോലെതന്നെ, സ് (്രീകയംക്ക് 

സേവന വ്ൃയവസ്ഥകഠം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഗവണ്മെന്റ് തന്നെയാണ 

151,44൧. പോലുള്ള ആവശ്യ സര്വീസ് സംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ടു 

വന്നതും. കുടും ബകോടതികളും സജന്യ നിയമസഹായവും 

നടപ്പിലാക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങഠം സര്ക്കാരിന്െറ കൈയിലുണ്ടോ 

എന്ന് സംശയമാണ്. 

നിയമ ങ്ങളെക്കുറിച്ച” സ് രരീകളെ ബോധവര്ല്ക്കരിക്കൃന്ന നിര് 

ദേശത്തില് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കണമെന്ന നിര് ദേശമില്ലെന്നുമാ (്രമല്ല , 

അതിലെ പഴുതുകളുപയോഗിച്ച് കറുററവാളികരം രക്ഷപ്പെടുന്ന 

രീതി വ്യക്തമായി പറയുന്നു. എങ്കിലമും, രാജ്യത്തൊട്ടാകെ നടന്ന 

സഴരതീധന മരണങ്ങളില് ഒരു കറുററവാളിയെ മാത്രമേ കണ്ടുപിടി 

ചചിട്ടുള്ളു എന്ന കാര്യം മിണ്ടുന്നുമില്ല. ബലാല്സംഗമുടംപ്പെടുന്ന 

സ് തീപീഡനങ്ങളില് എത്ത കുറച്ചുപേരാണ് പ്രതികളായി 

ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്? 

1986ല് സരതീകളെ അശാളീലമായി ചിത്രീകരിക്കുന്നതിനെ 

തിരെ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് . എന്നാല് അത പ്രയോഗത്തില് 

[1 



ന്ന് 

19 

വരുത്താന് പററാത്ത വിധത്തില് അശ്ളീലതയ്ക്കു നിരവചനം 

' കൊടുത്തിട്ടില്ല; ഇതിന്െറ അര്ത്ഥം, അശ കളീലതയ്ക്കെതിരെ 

സ (്രീകഠം എത്രതന്നെ ശബ് ദമൃയര്ത്തിയാലും, നിയമത്തിന്െറ 

കണ്ണില് അതങ്ങനെയല്ലാതിയിത്തീരാന് സാധ്യതയുണ്ട്. ഇത് 

രേഖ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട. പക്ഷെ അതെസമയം അതെങ്ങനെ നട 

പ്പിലാക്കാമെന്ന” പരിശോധിച്ചശേഷം മാതമേ വരുത്തേണ്ടുന്ന മാററ 

ങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാവൂ എന്നാണ്. 

സാധാരണക്കാരന്െറ നീതി നിഷേധിച്ചുകൊണ്ട്” സ് ര്രീകഠം 

ക്കുള്ള നീതിയെക്കുറിച്ച് മാ(തം സംസാരിക്കുന്നതില് അര്ഥമില്ല. 

ഇന്ത്യന് സ് (്രീകയംക്ക” ലഭിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുടെ സൃഷ്ടി ഇന്ത്യ 

യിലെ ദരിദ്ര ഭൂരിപക്ഷത്തിന് നീതി ലഭിക്കുന്ന നിയമങ്ങളുമായി 

ബന'ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു . 

രാഷ്രീയ പങ്കാളിത്തം 

സ് (ര്രീകളുടെ രാഷ് (്രീയ പങ്കാളിത്തം കുറവാണെന്ന് രേഖ 

വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് . സ് (്രീസാക്ഷരതയും രാഷ (്രീയ പങ്കാളി 

ത്തവും തമ്മില് ബന്ധമില്ലെന്ന് കാണിക്കാന് കേരളത്തിലെയും 

ഉത്തര (പദേശത്തിലെയും നിയമ സഭാംഗങ്ങളുടെ വൃത്യാസം കാണി 

ക്കുന്നുണ്ട് . ന്നിരദേശമായി പഞ്ചായത്ത് തലങ്ങളിലും, നിയമ സഭ 

കളിലും 90% സ്ത്രീകളുടെ (പാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്ന്' 

പറയുന്നുണ്ട്. എല്പാ സംഘടനയുടെയും 60% സ് സര്രീകളായിരി 

ക്കണം. 

ഇന്ന” നിയമസഭകളിലെ സ്രീ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്െറ സ്വഭാവം 
കണക്കിലെടുത്താല് നമുക്ക മനസിലാക്കാന് പഠററുന്ന ഒരു വസ്തു 
തയുണ്ട്. ഉത്തര് (ദേശത്തിലും മററുമുള്ള സ് (രി പ്രാതിനിധ്യം 

യഥാര്ഥത്തില് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന സ് (തീകളുടെ അവസ്ഥയെ 

ന്തെന്നു പോലുമറിയാത്ത ഉപരി-മധ്യ വര്ഗ വനിതകളാണ്. കേര 

ഉത്തിലെ സ്ഥിതി തികച്ചും വൃത്ൃയസ്തമാണ്. പ(പാതിനിധ്യം 

കുറവെങ്കിലും, വളരെ ശക്തമായ വനിതാ സംഘടനകളുണ്ട് . 

വളരെയേറെ അവകാശങ്ങഠം കര്ഷക സംഘടനകളും മററു സംഘടന 

കളുമായി കൂട്ടുചേര്ന്ന്” പിടിച്ചുപററിയിട്ടുമുണ്ട് . ഇവയെ മുഴു 

വന് അവഗണിച്ച”, ഒരു ചിപ് കോ സമരവും സ(്രീധനത്തിനെ 
തിരായി നടത്തിയ സമരവും കൊണ്ട് കേരളത്തെയാകമാനം അവഗ 

ണിക്കുകയാണ” പരിപ്രേക്ഷ്ൃത്തില് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്", 

സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക ചുററുപാടുകളുടെ പരിമിതികരം കണ 
ക്കിലെടുത്തുുകൊണ്ടു മാ(്തമെ രാഷ (ടീയവല്ക്കരണത്തെക്കു റിച്ചു" 
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ചിന്തിക്കാനാവുകയുള്ളു. കൂടാതെ, സ*ത്രീകരം നിരന്തരം അനു 
ഭവിച്ചുവരുന്ന പീഡനങ്ങഠം--സാമൃഹൃ സാമ്പത്തിക ചുററുപാടു 

കാരണവും, പുരുഷമേധാവിത്വപരമായ കാഠരണങ്ങഠം കൊണ്ടും--- 

അവയെ രാഷ് &്രീയവല്ക്കരണവുമായി ബന 'ധപ്പെടുത്താതെ കാ 

ണുവാന് സാധ്യമല്ല ഇത്തരം ഒരൃ ഘട്ടത്തില് തീര്ച്ചയായും കൂടു 

തല് സ്്'(തീപ്പാതിനിധ്യം നിയമസഭകളില് വേണം, എന്നാല് 

രാഷ്ടീയ പങ്കാളിത്തത്തിന്െറ പേരില്, സ് ധതരീകളെ കോ- ഓപ”ററ് 

ചെയ്ത് നിയമസഭയില് കൊണ്ടുവരുന്നതിനെതിരെ (പ്രതിഷേധ 

ശബ്ദമദുയരണം. കാരണം, സ്ത്രതീ പ്രശ്നങ്ങളോട് ബന ധപ്പെ 

ടുത്തിയുള്ള സംഘടിത വനിതാ (പസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രതിനിധിക 

ളിലൂടെ മാ്രതമെ രാഷ (്രീയവല്ക്കരണം നടക്കുകയുള്ളു. അല്ലെ 

ങ്കില് മധ്യ-ഉന്നതവര്ഗ സ്ത്രീകളെ വെറുതെ കോ-ഓപ്ററ് 
ചെയ്താല് പ്രശ“നമെന്തെന്നുപോലും അറിയാതെ വരുവാന് 

സാധ്യതയുണ്ട് . 

മാധ്യമങ്ങള് 
ഇന്നുയര്ന്നുവന്നിട്ടുള്ള മാധ്യമ സംസ്കാരത്തെ പരിപ്രേക്ഷ്യം 

കഠിനമംയി വിമര്ശിക്കുറുന്നുണ്ട്. സ്(്രീകളെ അവഹേളിക്കുന്ന 

രീതിയിലുള്ള ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളും (പസിദ്'ധീകരണങ്ങളും, 

നഗ്നത (പദര്ശിപ്പിക്കുന്ന ആശ്ലീല പോസ് റററുകളും നിരോധി 

ക്കണമെന്ന് പരിപ്രേക്ഷ്യം പറയുന്നു. - ഇതിനായി ഇന്ത്യന് സ ത്രീ 

കളെ സംബന'ധിച്ച് ഒരു മാധ്യമനയം ആവശ്യമാണെന്നും, കേന്ദ്ര 

ഗവണ്മെന്റിന്െറ കീഴിലുള്ള ദൃശ്യധശാവ്യ മാധ്യമങ്ങളെ ഉപദേ 

ശിക്കാന് ഒരു വിദഗ്ധ ര്ഗൂപ്പിന്െറ ആവശ്യമുണ്ടെന്നും പരി 

പ്രേക്ഷ്യം നിര്ദേശിക്കുന്നു. സെന്സര് ബോര്ഡില് പകുതി 

സ് ധ്രീകളായിരിക്കണം, സമയാനുസരണം കുടും ബപരിപാടികഠം 

വര്ധിപ്പിക്കണം, പരിപാടികളുടെ നിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താന് 

ഫീഡ'“ബാക്ക”മോണിറററിംഗ” ഉപയോഗിക്കണം എന്നീ നിര്ദേശ 

ങ്ങളും ഉണ്ട. സ്ത്രീകളെ കച്ചവട ചരക്കാക്കി (പദര്ശിപ്പിക്കുന്ന 

സംസ്കാരത്തെ അപലപിക്കുുന്നുണ്ട് .. പക്ഷേ, ഗവണ്മെന്റിന്െറ. 

തന്നെ കീഴിലുള്ള ദൃശ്യശ്രാവ്യ മാധ്യമങ്ങളിലെ യഥാര്ഥ രൂപങ്ങ 

ളെക്കറുറിച്ച്” പഠിക്കാനുള്ള നേരിയ (ശമം പോലും രേഖയില് 

കാണുന്നില്ല. 

കൂടുതല് സ് (തീകളെ സെന്സര് ബോര്ഡില് കൊണ്ടുവരു 

ന്നതുകൊണ്ടു മാ്രതം (പ്രശ്നം തീരുന്നില്ല. ഇന്ന് അധഃപതിച്ച 

കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാധ്ൃയമസംസ്കാരത്തെക്കറുറിച്ച്” ശക്തമായ 

(പചരണം ആവശ്യമാണ് . റ 
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പരിപ്രേക്ഷൃത്തില് ആറാമത്തേയുും ഏഴാമത്തെയും പഞ്ചവ 

ത൦സര പദ?ാധതികളില് വെച്ച നിര്ദേശങ്ങളില് നിന്ന് വ്ൃത്യസ്ത 

മായി ഒന്നും പുതിയതായിട്ടില്പ. അന്നത്തെ നിര്ദേശങ്ങളൊന്നും 

തന്നെ പൂര്ത്തീകരിച്ചിട്ടുമില്പ. വീണ്ടും അതേ നിര്ദേശങ്ങഠം നിര 

ത്തുന്നതില് വലിയ അര്ഥമില്ലെന്നുതന്നെ പറയാം. 

ഇലക'ട്രോണിക” മാധ്ൃമങ്ങഠാംക്ക? മുന്തൃക്കം കൊടുത്തു 

കൊണ്ടാണ് നിര്ദേശങ്ങഠം കാണുന്നത്. ഗ്രാമീണ സ്' സ്രീകളി 

ലേക്ക്” ഇറങ്ങിച്ചെല്പുവാന് കുടുതല് സാധ്യതയുള്ള നാടന് കലാ 

രൂപങ്ങളെ പാടേ അവഗണിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സത്യത്തില് 

ഇപ്പോഴും, നാടന് കലകളിലൂുടെയുള്ള ബോധവല്കരണമാണ് 

കുടുതല് ശക്തമായി ഉപയോഗിക്കാവറുന്നത”'. സാക്ഷരത 30 

ശതമാനത്തില് നീന്നുയരാത്ത അവസ ഥയില് അതൃയര്ത്താനുള്ള 

പരിപാടികളെക്കാളേറേ, ഇന്നുള്ള മാധ്യമ സംസ “കാരത്തിന്െറ 

ഒഴുക്കില് നീന്തുവാനുള്ള (്രമമാണ പരി പ്രേക്ഷ്ൃത്തില് കാണു 

ന്നത്. 

സ് (്രീകളെ അവഹേളിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പരിപാടികളെ 

ത്തെല്പാമാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാന് ഫീഡ്ബാക്ക്” മോണിറററിംഗ് 

ആണ് നിര്ദേശിച്ചിട്ടുമ്ളത”. ആദ്യം കണ്ട? അത മോശമാണെന്ന് 

കണ്ടശേഷമാണ് ഫീഡ്ബാക് ചെയ്യുന്നത്. നേരെ മൂക്കു പിടി 

ക്കുന്നതിനുപകരം വളയ്ക്കുന്ന പരിപാടിയാണെന്നു മാതമല്ല, 

സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഉണ്ടാകും എന്നതില് സംശയമില്ല. 

സംസ്ഥാന ഗവണ്മെന്റിന്െറ അധീനതയിലാക്കേണ്ടുന്ന 

രണ്ടാം ചാനലിന്െറ നിര്ദേശം ഏഴാം പഞ്ചവല്സരപദ്ധതിയില് 

തന്നെ നടപ്പാക്കാന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതാണ് . അതിനെപ്പററി പരി 

പ്രേക്ഷ്യം ഒന്നുംതന്നെ മിണ്ടുന്നില്ല . 

കൂടാതെ, ഇന്നത്തെ ദ്യശ്യ(ധശാവ്യ മാധ്യമങ്ങളും അച്ചടി മാധൃമ 

ങ്ങളും ചില കുത്തകകഠം കൈയടക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്”. വികേ 

(്്ദീകരണത്തിന്െറ ആവശ്യകതയെക്കറുറിച്ച് പരിപ്രേക്ഷൃത്തിലൊ 

ന്നും തന്നെയില്ല. വികേനന്രികരിക്കാതെ ജനാധിപത്യപരമാവുക 

യില്ല എന്നതില് സംശയവുമില്ല. ഇത്തരത്തില് മാധ്യമത്തിന്െറ പി 

ന്നില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന വൃവസായ വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങഠംക്കെ 
തിരെ ശക് തമായ് പ്രതികരണം ഉയര്ന്നുവരേണ്ടതുണ്ട് . 

സന്നദ്ധ സംഘടനകള് 
പരിപ്രേക്ഷൃത്തിന്െറ അവസാന ഭാഗത്ത് സന്നദധ സംഘടന 

കളുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. സ്ധ്രീവികസന 
ത്തിന് ഒരു നയാപൈസപോലും നീക്കിവയ ക്കാന് ഗവണ്മെന്റിനു 
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സാവ്മപ്പെന്തു' ആവര്ത്തിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. പരിപ്രേക്ഷൃത്തിന്െറ 
പൊത്തുസമീപനത്തില്ത്തന്നെ വൃക” തമാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത്. 
അതായത്, 'സ് (തീ (പശ്നങ്ങഠം വളരെ സങ്കീര്ണമായതിനാല്, 
പാന് ഒററയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാന് കഴിയില്ലെന്നും 
സന്നദ്ധ സംഘടനകഠംതന്നെ സ് (്രീവികസനത്തിന? മുന്കൈയെ 
ടുക്കണമെന്നുമാണത'. പരിസ്ഥിതിസംരക്ഷണം, സാങ്കേതിക 
വിദ്യയുടെ വികസനം: മുതലായ പരിപാടികളുമായി സ്ത്രീ 
കളെ ബന'ധപ്പെടുത്താനുള്ള മാര്ഗമായി സന്നദ”ധ സംഘടനകളെ 

കാണണം. സംഘടിത ശക്തിയായി ഇവ വളരുവാന് ഗ്ഗാന്റ? 
നല്കണമെന്നും ഇവര് നിര്ദേശിക്കുന്നു . 

സന്നദ''ധ സംഘടനകഠം പലതും ഇന്ന് പല (പവര്ത്തനങ്ങളും 

നടത്തുന്നുവെന്നത് സത്യമാണ”. അവയ്ക്കു” പക്ഷേ പരിമിതിക 
ളുണ്ട'. ഏതെങ്കിലും ഒരു (പത്യേക (പ്രശ്നത്തെ ആധാരമാക്കി 

രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ” പലതും. ഇവിടെ സ്'ത്രീവികസനത്തി 

നുവേണ്ടി പൊരുതുന്ന പല സ്ത്തരീസംഘടനകളും ഇന്ന് ചെറു 

രഗൂപ്പുകളാണ് . അവയില്ത്തന്നെ പലതും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക 

(പശ നങ്ങളെ, സ് (തീ (പശ ”നത്തില്നിന്നും മാററി നിര്ത്തി, വെ 

റും ലൈംഗിക വിവേചനത്തെ മാ(തം വിലയിരുത്തുന്ന സ്വഭാവമു 

ള്ളതാണ് . 

രാഷ്” (ടീയാശയങ്ങളെയും, സാമൂഹ്യ (പശ”നങ്ങളെയും ഇന്നു 

യര്ത്തിക്കാട്ടുന്ന , സമരങ്ങഠം (പചരിപ്പിക്കുന്ന, അവകാശങ്ങഠം നേടി 

യെടുക്കുന്ന പല ബഹുജന സംഘടനകഠംക്കും ബദലായി സന്നദ്ധ 

സംഘടനകളെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന ഒരു കെണി പരിപ്രേക്ഷൃത്തി 

ലുണ്ട്”. ബഹുജന സമരങ്ങളാവുമ്പോഠം, മിക്കവാറും ഭരണകൂട 

ത്തിനെതിരെയായിരിക്കുമല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ““സന്നദ്ധ 

(പവര്ത്തന "ത്തിന് ഈന്നല് കൊടുക്കുകയും, ബഹുജന (പസ്ഥാ 

നങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വളര്ന്നുവരുന്ന സ ” (്തരീസംഘടനകളെ സ്ഥാന 

(ഭഷ”ടമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിതില് കാണുന്നത് . ഇത്ത 

രത്തിലുള്ള അരാഷ് (്രീയ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചു പറയുമ്പോഠം 

ത്തന്നെ (പകടമാണ്, പരിപ്രേക്ഷൃത്തിലുടനീളമുള്ള ഫെമിനി 

സ്ററ ചിന്താഗതി. സത്രീകളെ സംബന്്ധിച്ചേടത്തോളം വ൪ഗ 

സമീപനത്തിന് എതിരായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ശക”തമായ ആശയ 

സംഹിതയാണ് കേവല ഫെമിനിസം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 

ഇത്തരത്തില് ഒന്പതു ഭാഗങ്ങളായി വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന 

വനിതാവികസന പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ, രാഷ്രീയ ചായ്വുള്ള 

ചില വനിതാ സംഘടനകളും മററു ചില സംഘടനകളും വിമര് 
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ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപയോഗ പ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും പരിപ്രേക്ഷ്യ 

ത്തിലുണ്ട?. നിര്ദേശങ്ങഠം പുരോഗമനപരവുമാണ”. എങ്കിലും 

“ടെക൦നോളജി? "യെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ മേധാവി 

ത്വപരമായ സമീപനമല്ല ഇന്നാവശ്യം. ഇന്നത്തെ സാമൃഹിക-സാമ്പ 

ത്തിക ചുററുപാടില് സ് (തീ (പശ'”നത്തെക്കുറിച്ച്” തുറന്ന ചര്ച്ച 

നടത്തുവാനും, അവകാശങ്ങഠംക്കുവേണ്ടി, സംഘടിതസമരങ്ങഠം 

ഉയര്ത്താനും (ശമിക്കേണ്ടതത്യാവശ്യമാണ”. ഇതിനു ശ്രമിക്കുന്ന 

സംഘടിത (പസ് ഥാനങ്ങളെ വഴിതെററിക്കുകയും , ഇപ്പോഠംത്തന്നെ 

വഴിമുട്ടി നില്ക്കുന്ന ഗവണ്മെന്റിന്െറ വികസന നയങ്ങളെ 

സ് (്തീകളുടെ കാര്യത്തിലും വ്യാപിപ്പിക്കുക എന്ന കടന്നകൈ 

ചെയ്യുകയാണ് പരിപ്രേക്ഷ്യം ചെയ് തിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു 

വിധത്തിലുള്ള സാമ്പത്തികസഹായമോ, സാമ്പത്തിക സംവരണമോ 

ഇല്ലാതെ, ഇദധ്രയും നിര്ദേശങ്ങഠം നാമമാ്തമായി നിരത്തിവെച്ചി 

രിക്കുകയാണ് . ഇക്കാര്യത്തില് നമ്മുടെ വ്യവസായ നയം, വിദ്യാ 

ഭ്യാസനയം എന്നിവയുടെ കൃടെ വനിതാനയം കൂടി ഉയംപ്പെടുത്താ 

-മെന്നേ പറയാനുള്ളു! 




